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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 250504-2015 z dnia 2015-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Zakup i dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35C, w
podziale na 9 zadań: ...
Termin składania ofert: 2015-10-02

Numer ogłoszenia: 260730 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 250504 - 2015 data 24.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 2092500, 22 2092360, fax. 22 6986045, 22 2092474.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zadanie 9: Wykonawca musi
wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zadania
obejmującego dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratorium badawczego..
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zadanie 9:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum
jednego zadania obejmującego dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratorium badawczego..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:05.10.2015 godz. 11:30, miejsce:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
ul.Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:07.10.2015 godz. 11:30, miejsce:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
ul.Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz.Nr:4.
W ogłoszeniu jest: Część Nr: 4 Nazwa: Zadanie 4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach:
30..
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W ogłoszeniu powinno być: Część Nr: 4 Nazwa: Zadanie 4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w
dniach: 45..
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